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  چكيده
منظور بررسي اثرات پيش تيمار بذر با متانول، اتانول و برخي از عناصر ريز مغذي بر برخي از صفات مرتبط با عملكرد دانه كلزا به    

ي در ايستگاه تحقيقاتي در سه تكرار در شرايط گلخانه تحت تنش كمبود آب آزمايشي به صورت فاكتوريل با طرح پايه كامالً تصادفي
به اجرا در آمد. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند تركيب  1389-1390شگاه آزاد اسالمي واحد تبريز در سال ي كشاورزي داندانشكده

درصد حجمي، عناصر سولفات روي، سولفات  2درصد حجمي، متانول با غلظت  2سطح شامل اتانول با غلظت  5پيش تيمار در 
نتايج حاصل از تجزيه  درصد رطوبت قابل دسترس. 100و  75، 50، 25منگنز و اسيد بوريك و تنش كمبود آب در چهار سطح شامل 

محتواي رطوبت  ارتفاع بوته و واريانس نشان داد كه اثر پيش تيمار تركيبات متفاوت و سطوح مختلف تنش كمبود آب بر صفات
فاوت در سطوح مختلف تنش درصد دارد. همچنين اثر متقابل پيش تيمار تركيبات مت 1داري را در سطح احتمال نسبي اختالف معني

ها نشان داد كه مقايسه ميانگين داده .دار شدمعنيهوايي وزن خشك انداماي و كمبود آب نيز در صفات طول خورجين، مقاومت روزنه
تيمار دانهافزايش يافتند. همچنين پيش  %8و  3ها با اتانول به ترتيب در اثر پيش تيمار دانه محتواي رطوبت نسبيصفات ارتفاع بوته و 
اي و وزن برابري مقاومت روزنه 3و  5/1طول خورجين و  %39درصد رطوبت قابل دسترس موجب افزايش 100ها با اتانول در تيمار 

  خشك اندام هوايي گرديد.
  

 پرايمنگ، تنش كمبود آب، كلزا: كلمات كليدي

  مقدمه
زني و سبز شدن بذر استفاده هاي جوانههاي افزايش مولفهراه هاي محيطي و يكي ازهاي بهبود تحمل به تنشامروزه يكي از روش   

ي آن بذور پيش از قرار گرفتن در بستر خود و مواجهه ). پيش تيمار  بذر تكنيكي است كه به واسطه10از تكنيك پيش تيمار است (
آورند. در پيش تيمار ني را بدست ميزهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي آمادگي جوانهبا شرايط اكولوژيكي محيط، به لحاظ ويژگي

چه خارج نگردد. به زني انجام شده اما ريشهطوري كه مراحل اوليه جوانهشود كه بذور مقداري آب جذب كنند بهاجازه داده مي
شامل خيس هاي رايج پيش تيمار بذر ). تكنيك9ي سوم نمي شوند (ي آبنوشي پيش رفته اما وارد مرحلهعبارت ديگر بذور تا مرحله

هاي هاي نمك، آب، تيمار با استفاده از يك ماتريك جامد، دماهاي باال يا پائين و هورمونهاي اسمزي، محلولكردن بذور در محلول
). مطالعات 8عنوان يك راهكار كم هزينه و در عين حال كارآمد مطرح مي باشد (باشد. پيش تيمار بذر با عناصرغذايي بهگياهي مي
 ).4باشد( زني تحت شرايط تنش زا ميست كه پيش تيمار بذر يك روش كارآمد به منظور افزايش بنيه زيست بذر و جوانهنشان داده ا

با عنصر روي موجب بهبود عملكرد و )  .Phaseolus vulgaris L) گزارش كردند كه پيش تيمار بذور لوبيا (5( كايا و همكاران
درصد عنصر بور،  001/0زارش نمودند كه در برنج در اثر پيش تيمار بذور با محلول ) گ7رحمان و همكاران ( اجزاي عملكرد شد.

پيش تيمار بذور گندم با محلول سولفات منگنز موجب بهبود رشد،  ها و ظهور پنجه بهبود پيدا نمود.ها، رشد برگميزان ظهور برگ
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هاي بسياري از گونه هاي زني دانهتحريك كنندگي بر روي جوانه اتانول و متانول تاثير ).3عملكرد دانه و محتواي منگنز دانه گرديد (
اتانول مشكل  %5- 5/0) در يك مطالعه گزارش نمودند كه در اثر تيمار بذور برنج ژاپني با 6( ). ميوشي و ساتو2( گياهي دارند

كند. اين ي تنفسي انجام وظيفه مييش مادهزني به عنوان يك پدرمانسي بذور به طور كامل بر طرف مي شود. اتانول احتماالً در جوانه
  ). 1( بيس فسفات را افزايش ميدهد 6و  2موضوع موجب افزايش جذب اكسيژن شده و در نتيجه سطح فروكتوز 

ن يتعلق دارد، حصول باالتر كمه خشين ييط آب و هوايران به شرايشت در اكر يز يهانياز زم يعيه بخش وسكنيبا توجه به ا   
د جوانه زني و عملكرد دانه و روغن با اعمال تكنيك هاي جديد ضروري به نظر مي رسد كه تحقيق حاضر نيز در راستاي درصزان يم

هاي كلزا در اثر پيش تيماري با متانول، اتانول و برخي از عناصر ريز زني و رشد گياهچهنيل به اهدافي چون ارزيابي بهبود جوانه
  گيرد.صورت مي مغذي در تحمل به تنش كمبود آب آن

  مواد و روش ها
در ايستگاه كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز در قالب آزمايش فاكتوريل و بر  1389-1390اين آزمايش طي سال زراعي    

  اجرا گرديد. عوامل مورد آزمايش عبارت بودند از: يدر شرايط گلخانه تكرار 3در  يتصادف كامالًطرح پايه 
A : 1سطح شامل: پنجتيمار در تركيب پيشA:  2درصد حجمي، 2اتانول با غلظتA:  3درصـد حجمـي،   2متانول با غلظتA:    عنصـر

عنصـر ريـز     :5Aدر هـزار،  5عنصر ريز مغذي از سولفات منگنز با غلظـت   :4Aدر هزار، 5ريز مغذي از منبع سولفات روي با غلظت 
: 2Bدرصد رطوبت قابـل دسـترس،   1B :25كمبود آب در چهار سطح شامل:: تنش Bدر هزار و 5مغذي از منبع اسيد بوريك با غلظت 

 درصد رطوبت قابل دسترس. 4B :100درصد رطوبت قابل دسترس و 3B :75درصد رطوبت قابل دسترس، 50

) و 2ي سلسـيوس ( درجه 27درصد اتانول و متانول در دماي  2ساعت در محلول  12در اين آزمايش بذور رقم اكاپي كلزا به مدت    
هـاي اضـافي   ور شدند. سپس بذور سه بار به منظـور حـذف نمـك   ساعت غوطه 12ساعت در داخل محلول هاي غذايي به مدت  12

  ).3ي آب مقطر شستشو داده شدند (بوسيله
ليتر  9 هايي با حجم، مخلوطي از شن به ميزان يك سوم و خاك مزرعه به ميزان دو سوم را به گلدانهاگلدان براي آماده سازي    

  متري كشت كرديم.سانتي 2بذر تيمار شده را در هر گلدان در عمق  10اضافه كرده و تعداد 
اي و ساير تيمارها بر اساس سطوح درصد رطوبت قابل دسترس) بر اساس ظرفيت مزرعه 100( اي، گلدان شاهددر آزمون گلخانه     
ها هايي از خاك گلداننمونه ترتيب كه دستگاه محفظه فشار استفاده شد. بدين اي ازها آبياري گرديدند. براي تعيين ظرفيت مزرعهتنش

هاي اشباع شده در دستگاه محفظه فشار تحت فشار يك سوم بار قرار گرفته و هاي خاك اشباع شدند. نمونهبرداشت و سپس نمونه
وسيله ترازوي حساس با دقت  هه در آزمايشگاه بها از محفظه فشار خارج و بالفاصلپس از رسيدن رطوبت به حالت تعادل، نمونه

گرفتند. پس از توزين خاك خشك شده مقدار  ساعت در آون قرار 24مدتدرجه سلسيوس به  105گرم توزين و در دماي  01/0
وزن ظرف با   -وزن ظرف با خاك خشك                                         اي وزني خاك با استفاده از فرمول زير محاسبه و بدست آمد:ظرفيت مزرعه

  خاك مرطوب     
 اي وزني خاكظرفيت مزرعه                          =                                                          × 100

  وزن ظرف با خاك خشك  -  ظرف وزن                                                    
كل خاك در نظر گرفته شد. بعد از مشخص شدن رطوبت  ايها به عنوان ظرفيت مزرعهتعيين رطوبت وزني، ميانگين نمونهپس از     

گيري شده و تفاضل رطوبت ظرفيت بار به همان ترتيب اندازه 15اي، مقدار رطوبت نقطه پژمردگي نيز در فشار ظرفيت مزرعه
طوبت قابل دسترس در نظر گرفته شد. پس از مشخص شدن ميزان رطوبت قابل به عنوان ر اي و رطوبت نقطه پژمردگي،مزرعه

برداري شده و ميزان رطوبت وزني خاك تعيين شد و فواصل دور آبياري در تيمارهاي مختلف بدست دسترس، هر روز از خاك نمونه
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ي برداشت صفات مورد بررسي از بوته ها اشت.ها ادامه دها شروع و تا رسيدگي كامل بوتهها از زمان ساقه روي بوتهآمد. اعمل تنش
  ها مدنظر قرار گرفته است.گيري و ميانگين آنشده از هر تيمار اندازه

وزن  اي با استفاده از دستگاه پرومتر ومقاومت روزنه، مترارتفاع بوته در زمان رسيدگي از محل يقه تا انتهاي بوته بر حسب سانتي   
ت شده در سطح تك بوته بر هاي برداشها و وزن دانهها، خورجينهاي ساقه، برگمجموع وزن خشكهوايي بر اساس خشك اندام

همچنين براي اندازه گيري محتواي رطوبت نسبي، برگ مشخص از هر بوته در هر تيمار(برگ سوم از  گيري شدند.حسب گرم اندازه
هاي مورد نظر در داخل لوله هاي با استفاده از آب مقطر برگ انتهاي بوته) برداشت و بالفاصله وزن تر برگ توزين گرديد. سپس

درجه سانتي  75ها را در داخل آون ساعت به حالت اشباع در آورده شده و مجدداً توزين شدند. در ادامه برگ 5آزمايشي به مدت 
  محاسبه گرديد : RWCها تعيين و با فرمول زير ساعت قرار داده و پس از خشك شدن وزن خشك برگ 24گراد به مدت 

  وزن تر –وزن خشك 
  = محتواي رطوبت نسبي                                                           ×  100

  وزن اشباع –وزن خشك 
  

 LSDها با كاربرد آزمون انجام گرفت. ميانگينMSTATC ها  با استفاده از نرم افزار ي ميانگين دادهتجزيه واريانس و مقايسه    
  ترسيم شدند.   EXCELدرصد مقايسه شده و نمودارها توسط برنامه 5در سطح احتمال 

  نتايج و بحث
ارتفـاع   تاو سطوح مختلف تنش كمبـود آب بـر صـف   نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه اثر پيش تيمار تركيبات متفاوت    

درصد دارد. همچنين اثر متقابل پيش تيمـار تركيبـات متفـاوت     1حتمال داري را در سطح ااختالف معني محتواي رطوبت نسبي و بوته
  ).1دار شد (جدول معنيهوايي وزن خشك اندام و ايطول خورجين، مقاومت روزنه تادر سطوح مختلف تنش كمبود آب نيز در صف

متـر بيشـترين و   سانتي 3/129و  2/134ترتيب با ها با اتانول و سولفات روي به ها نشان داد كه پيش تيمار دانهمقايسه ميانگين داده    
همچنين مقايسه ميانگين تاثير سطوح مختلف تـنش كمبـود آب    صد را نشان داد.در 3دل كمترين ارتفاع بوته را داشتند كه افزايشي معا

ر و كمترين ارتفاع بوته نيـز  متسانتي 7/144درصد رطوبت قابل دسترس با ميانگين  100هم نشان داد كه بيشترين ارتفاع بوته در تيمار 
 .درصد را نشان داد 26متر بدست آمد كه افزايشي معادل سانتي 1/114درصد رطوبت قابل دسترس با ميانگين  25در تيمار 

 هـا بـا  متر بيشـترين و پـيش تيمـار دانـه    سانتي 7/8درصد رطوبت قابل دسترس با ميانگين  100ها با اتانول در تيمار پيش تيمار دانه   
متر كمترين طـول خـورجين را داشـت كـه افزايشـي      سانتي 233/6درصد رطوبت قابل دسترس با ميانگين  25سولفات روي در تيمار 

  .درصد را نشان داد 39معادل 
رين و بيشت 1/16درصد رطوبت قابل دسترس با ميانگين 25ها با اتانول در تيمار ها نشان داد كه پيش تيمار دانهمقايسه ميانگين داده   

كمترين مقاومت روزنه 467/6درصد رطوبت قابل دسترس با ميانگين اسيد بوريك با ميانگين  25ها با اتانول در تيمار پيش تيمار دانه
 .برابري را نشان داد 5/1اي را داشت كه افزايشي تقريباً 

درصد كمترين  97/60با اسيد بوريك با ميانگين  درصد بيشترين و پيش تيمار بذور 87/65با ميانگين  اتانولپيش تيمار بذور با     
ها با متانول ي حاصل از پيش تيمار دانهدرصد را نشان داد. اين نتيجه با نتيجه 8محتواي رطوبت نسبي را داشت كه افزايشي معادل 

يشترين محتواي رطوبت داري نداشت. همچنين مقايسه ميانگين تاثير سطوح مختلف تنش كمبود آب هم نشان داد كه باختالف معني
درصد رطوبت قابل دسترس با  25درصد و كمترين آن در تيمار  77/74درصد رطوبت قابل دسترس با ميانگين  100نسبي در تيمار 

  درصد را نشان داد 36درصد بود كه افزايشي معادل  66/54ميانگين 
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گرم  21درصد رطوبت قابل دسترس با ميانگين  100انول در تيمار ها با اتها نشان داد كه پيش تيمار دانهمقايسه ميانگين داده       
گرم كمترين وزن خشك  8/7درصد رطوبت قابل دسترس با ميانگين  25ها با سولفات روي در تيمار بيشترين و پيش تيمار دانه

 .برابري را نشان داد 3هوايي تك بوته را داشت كه افزايشي تقريباً اندام

  
  گلخانه اي نس صفات مورد ارزيابي در آزمايش: تجزيه واريا1جدول

 منابع تغيير
درجه
 آزادي

 ارتفاع بوته
طول

 خورجين
  مقاومت

  روزنه اي 
محتواي 

  رطوبت نسبي
 وزن خشك
 اندام هوايي

244/11 **2544 3 تنش كمبود آب ** 78/281 ** 1244** 324/350 ** 
192/114 4 پيش تيمار ** 064/1 ** 688/2 ** 479/66 ** 767/7 ** 

936/4 12پيش تيمار ×تنش كمبود آب  ns 035/0 ** 341/0 ** 998/15  ns 611/0 ** 
633/14 38 خطا  015/0  053/0  389/16  151/0  

92/2 - ضريب تغييرات  67/1  97/1  34/6  72/2  
ns ،* ،**  1و  %5به ترتيب غير معني دار، معني دار در سطح احتمال%  
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Abstract 

 
        For studying the effects of seed priming with ethanol, methanol, Zn, B and Mn on some of traits related 
to seed yield of in canola (Brassica napus) under water deficit, a greenhouse experiments was conducted in 
the factorial form based on Completely Randomized Block Design with three replications during growing 
seasons of 2011-2012. Treatments were 6 priming treatments: (Non-primed, 2% ethanol, 2% methanol and 
0.5% each ZnSo4, H3BO3, and MnSO4.H2O solutions) and 4 levels of irrigation: (100%, 75%, 50%, and 25% 
FC) with 3 replications. The analysis of variance showed significant effect of seed priming on plant height 
and RWC. Furthermore, the analysis of variance showed a significant difference of seed priming and water 
deficit stress on pod length, stomata resistance and biomass. The detailed results of the study showed that 
priming seeds with ethanol increased plant height by 3% and RWC by 8% over the untreated control. 
Besides, the results also proved that ethanol seed priming in 100% FC increased the pod length by 39%, 
stomata resistance by 1/5 times and biomass by 3 times. 
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